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RESUMO:  

Compreende-se que o empreendedorismo é de suma importância para a economia como todo, conforme 

(DORNELAS, 2005) as mudanças dos meios de produção e serviços deram ênfase para o surgimento do 

empreendedorismo em decorrência do avanço tecnológico e sua rapidez, no entanto a função do 

empreendedorismo envolve um processo de começar e instituir transformações no sistema organizacional 

e social, e com isso as mulheres eram responsáveis por cuidar dos filhos e o marido, sendo ele quem trazia 

o sustento para casa. Esse cenário passou por transformações relevantes através da inserção da mulher no 

mercado de trabalho, na qual superou seus medos e desafios conseguindo sobressair aos homens em 

relação a abertura de seu próprio negócio, devido a capacidade de equilibrar a vida familiar e profissional 

conforme mostra a pesquisa realizada pela Global Entrepreneurship Monitor – GEM (2009), aponta o 

Brasil com 18,8 milhões de empreendedores iniciantes com 42 dias de existência, com total de 53% 

representadas pela classe feminina e 47% pela classe masculina. Tendo em vista uma pesquisa feita em 

fevereiro de 2014, registra que 1600 executivos de pequenas e micro empresas do estado de Minas Gerais, 

ressalta os dados registrados em que representam cerca de 40% de empreendedoras sendo quase metade 

do total de investidores. Diante desse contexto atual o empreendedorismo feminino é ressaltado como 

uma fonte de geração de renda através do trabalho que desempenham, com isso organizam o tempo 

administrando as tarefas sociais como responsáveis pelos lares e conciliando lado profissional 

(CAMARGO et al, 2008). Contudo essa visão da mulher não se limita nesse aspecto, mas sim se dá em 

decorrência do fato de buscarem satisfação pessoal por meio da capacidade de saberem administrar com 

eficiência a sua casa e a empresa. Segundo o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas), mostra que a mulher revela profissionalismo e identidade no meio empresarial, pois o Brasil 

aponta uma proporção de empreendedorismo feminino entre o total de empreendedores pesquisados 

(49%) apresentando a quarta maior proporção, referente aos 54 países que foram pesquisados 

(GEM,2011). 

 

 

A revista Exame apresenta os dados em que mostra que o empreendedorismo feminino é a maioria nas 
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quatro regiões brasileiras, só não ultrapassando a região Nordeste já que a participação dos homens ainda 

é maior, mas dos novos empreendedores as mulheres já estão com 49%.O empreendedorismo feminino 

ganha destaque devido ao seu crescimento principalmente no estado de Minas Gerais, pois o SEBRAE 

(Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas é uma entidade  que auxilia as 

empreendedoras mineiras como sendo o objetivo do trabalho apresentado, a expandir no mercado de 

trabalho por meio de prêmios como “Mulher de Negócio que identifica, seleciona e premia os relatos de 

vida de mulheres empreendedoras de todo o país, as quais transformaram seus sonhos em realidade e cuja 

história de vida hoje é exemplo para outras que possuem o mesmo sonho”(SEBRAE, 2013).O presente 

trabalho tem como finalidade  identificar o perfil que as mulheres empreendedoras mineiras   apresentam, 

analisando os desafios enfrentados por elas e o sucesso ao longo da trajetória do negócio.  
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